
 
 
 

Pla d'obertura de centre 
 

Introducció 
 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui               
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de             
les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots                
infants i joves a una educació de qualitat.  
Cal que responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les             
escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per fer front la                
pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 
Els pares i mares o tutors legals han de rebre informació de les mesures adoptades a                
l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19.  
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència              
amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser                 
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.  
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de              
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.  
No podem garantir l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat             
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Però als 4 WC que disposem els                
dotarem de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  
En les aules garantim la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús              
del personal de l’alumnat del centre.  
Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte             
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.  
 
 

Diagnosi i petita reflexió 
 
La situació viscuda durant el confinament ens ha permès conèixer millor les nostres             
debilitats i mancances en quan a connexions i possibilitat de comunicar-nos amb les             
famílies i alumnat. Si bé vàrem actuar ràpidament detectant els problemes, va ser molt              
a posteriori que els dispositius arribessin a les famílies, per facilitar l'accés a l’alumnat,              
fins i tot la direcció va haver de repartir dispositius.  



 
 
També vàrem detectar els problemes de connectivitat de professorat i administratius           
del centre que no va ser possible solucionar, ni per part de l’administració ni              
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a la tasca docent, el professorat ràpidament va respondre a les propostes de                
la direcció de fer sessions i atencions a l'alumnat dintre d’un horari preestablert de              
matins. Tot i això, l’alumnat contactava a totes hores amb el professorat.  
 
 
 
Una de les principals dificultats trobades va ser que l’alumnat va tenir poca             
disponibilitat a realitzar un horari de matí concret, ja que a les notícies s’havia              
comunicat que el tercer trimestre no computaba a la nota final. Això, sumat a les               
dificultats personals i tecnològiques del professorat, va fer que la connexió amb            
l’alumnat no fos sempre dintre dels paràmetres preestablerts.  
 
La Direcció juntament amb coordinació va donar preferència als últims cursos de nivell i              
també al Batxillerat sense deixar de banda els altres nivells d’ESO, per nosaltres era              
important que no hi hagués deficiències en la seva formació, completant el màxim             
possible el currículum establert a l’inici de curs. De fet, els objectius eren: 
 

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa. 
2. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat. 
3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 del centre, tot 
incidint en el treball organitzatiu del retorn. 

 
L’atenció a l'alumnat es va fer mitjançant les tutories de forma telemàtica a nivell grupal               
i també individualitzades, fins i tot per telèfon personal del professorat. Es va fer un               
seguiment exhaustiu de les dificultats en la connectivitat, de l’estat emocional i de les              
necessitats acadèmiques i d’orientació de l’alumnat per part de cada tutor i tutora i el               
coordinador i coordinadora de cada nivell, i amb col·laboració de les psicopedagogues            
del centre. Aquesta informació era comunicada als equips docents per a que el             
professorat estigués assabentat de la situació de cada alumne/a. 
 
Per tal de mantenir el contacte amb l’alumnat en cas de nou confinament parcial i/o               
total, fixem un horari de connexió sincròna al llarg de la setmana amb l’ajut de la                
plataforma Drive, tot intentant coordinar les mateixes eines.  
 

Pel proper curs, amb un total de més de 450 alumnes, s’inicia la implantació dels               
Chromebooks a 1r d’ESO. D’aquesta forma assegurarem la connectivitat dels 120           
alumnes que entren a primer.  



 
 
També s’ha fet un estudi acurat de les dificultats econòmiques de les famílies per poder               
atendre amb la subvenció de la Generalitat les mancances de llicències i llibres a tota               
l’ESO. 
 
Necessitarem connectivitats per les famílies amb dificultats greus, quantificat en aquest           
moments en unes 20 connectivitats de l’ESO sense comptar el nouvinguts a primer que              
suposem que en tenen... 
 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 
 

A. Diagnosi 
 
A l’educació secundària es crea el grup estable que s’ha de mantenir junt en el màxim                
horari possible. Al nostre cas serà de 24 persones amb un màxim de 25 persones a                
cada grup de l’ESO i per això de 4 grups passem a 5. A l’interior de l’edifici el grup                   
ocuparà el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris...)               
cal assegurar que cada vegada que marxa un grup es neteja i desinfecta l’espai. Els               
docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable,              
cal que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els              
alumnes. Es recomana reduir al màxim el nombre de professors de cada grup i el               
nombre de grups que atengui cada professor o professional de suport educatiu i             
educació inclusiva. Treballarem amb 5 docents estables i un màxim de 4 no estable. A               
banda dels PAE i EF i si s’escau Psicopedagogues.  
 
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegura, en la distribució de             
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari serà            
en fileres. Qualsevol altra distribució a l’aula haurà d’assegurar que es compleixi la             
distància mínima interpersonal.  
 
A les aules de pas (aules 2, 3, 4, 5, Tecno2, Lab1, Lab2, Info1, Info2) es recomana que                  
la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un                   
canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. Es demanarà                
que l'alumnat col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats             
abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.  
 
S’han identificat els espais i s’han modificat algunes aules d’ús específic, com són les              
aules de tecnologia 1, de música i de dibuix, per tal de donar resposta a l’emergència                
sanitària i han estat assignades com a aules d’un grup estable. Tot i així es demana el                 



 
Casal del barri pel batxillerat escènic i per les optatives de 4t d’Arts escèniques i               
Música si s’escau. 
 
Es recomana que l’Educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre               
que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos              
de calor. Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà                
necessari l’ús de mascareta. L’espai del gimnàs pot ser utilitzat en moments concrets             
de molta calor, però sempre assegurant la neteja per la seva posterior utilització.  
 

B. Organització dels grups estables  
 
Davant l’actual situació d’excepcionalitat i en el nostre interés d’acompanyar i formar a             
l’alumnat en els diferents aspectes personals i de docencia, volem organitzar un pla             
d’obertura amb l’intenció de continuar amb la millora constant dels nostres resultats i             
l’atenció a la diversitat, sense deixar de banda els aspectes sanitaris i de salut que hem                
de tenir presents.  
 
El proper curs 2020-2021 al nostre centre tindrem 120 alumnes a primer, 96 a segon,               
124 a tercer i 123 a quart. A banda del l’alumnat de Batxillerat que es preveu tres grups                  
de primer amb 105 alumnes i dos grups de 2n amb 65.  
 
Així hem creat uns grups estables de 24 alumnes per nivell de forma que l’atenció a                
l’alumnat serà més personalitzada. Cada grup disposarà d’un tutor/a de referència. I en             
la mida del possible tindrem 5 docents estables i uns 3 o 4 que poden intervenir en les                  
altres assignatures, mai més de 5. Per dur a terme aquesta distribució a primer,              
proposem augmentar una hora de tutoria de les dos d’específiques i l’altra farà de              
reforç de la resta d’assignatures sense barrejar grups estables. Sempre intentan que            
sigui un professor/a de les altres assignatures els que facin l’específica. De la mateixa              
forma Cultura i valors s’intentarà que ho imparteix professorat de Socials. L’altra hora             
d’específica serà impartida per un/a professor/a del curs i servirà de reforç o ampliació,              
com la llengua estrangera. 
 
El pla d’organització del centre ha d’estar aprovat pel Consell Escolar i publicar a la               
web del centre i a disposició de la Inspecció d’Educació, i es concreta de la següent                
forma amb els mínims canvis al currículum i especialitats d’àmbit. Es suprimeixen les             
optatives com les entenen fins ara i es converteixen en un tasteig com a reforç i/o                
ampliació. Les dues hores de matèries específiques es parteixen a primer i una pasa a               
fer un reforç a tutoria per pal·liar les mancances que puguin venir de les circumstàncies               
passades durant el tancament del centre. L’altra hora d’específica vindrà donada pel            
professorat estable del nivell perno augmentar el número de professorat i millorar la             
traçabilitat. Sempre estarà consensuat amb el claustre i el professorat adjudicat al            



 
grup estable. Desapareix el Grup flexible i l’atenció a la diversitat es realitzarà dintre de               
l’aula amb el suport de les psicopedagogues.  
 
 
HORES DE CURRÍCULUM A L’ESO 
 

ESO Currículum     

CURS 20-21 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Català 3 3 3 3 

Castellà 3 3 3 3 

Anglès 3 4 3 4 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Ciències de la Naturalesa:     

     Biologia/Geologia 3  2  

     Fisica/ Química  3 2  

Ciències Socials 3 3 3 3 

Educació Física 2 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2  

Educació Visual i Plàstica 2  2  

Música 2 2   

Religió o Cultura i Valors étics/optativa 1 1 1 1 

servei comunitari    1 

Matèries específiques 1 2 2 9 

Tutoria 2 1 1 1 

Treball de Síntesi/ PR. RECERCA -1- -1- -1- -1- 

 
En vermell les hores modificades del currículum oficial.  
 
 
Les matèries específiques es duran a terme amb el professorat estable del grup,             
sempre que sigui possible. 
 
Organització de recursos de professorat en cara grup classe a l’ESO  
 
Hem organitzat els grups en espais estables i únicament quan fan desdoblaments            
canviaran a laboratoris i aules informàtiques assegurant la neteja posterior a la seva             
utilització. A 4t d’ESO es mantenen les optatives per donar resposta a les necessitats              



 
de l’alumnat i als seus interessos, per la qual cosa sempre es tindran en compte les                
mesures higièniques necessàries.  
 
El professorat quan no sigui estable haurà de fer servir mascareta i mesures de              
distanciament individual.  
 
Distribució provisional de grups docents i espais  
 

Grups Alumnat Docents PAE Espais 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r A 24 5 4  1 11  

1r B 22+2 5 4 1 1 12  

1r C 24 5 4  1 13  

1r D 24 5 4  1 14  

1r E 24 5 4  1 15  

2n A 24 5 3  1 23  

2n B 23+1 5 3 1 1 24  

2n C 24 5 3  1 25  

2n D 24 5 3  1 26  

3r A 25 5 4  1 0  

3r B 21+4 5 4 1 1 1  

3r C 24 5 4  1 tec1  

3r D 25 5 4  1 6  

3r E 25 5 4  1 16  

4t A 24 5 4  1 21  

4t B 20+4 5 4 1 1 22  

4t C 25 5 4  1 27  

4t D 25 5 4  1 28  

4t E 25 5 4  1 30  

 
 

 
De 1r a 3r d’ESO els grups es mantindran sempre estables i únicament es faran               
desdoblaments (sense barreja de grups) en algunes matèries. En aquest cas es            



 
mantindran les mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o              
la docent no és estable al grup.  
 

Pel principi inclusivitat i de mantenir el grup estable, caldrà fer els suports dintre de               
l’aula (2 professionals estables del grups, 1 docent +1 PAE, o utilitzant la distància o               
mascareta per poder fer l’atenció educativa dins l’aula).  
 

A 4t d’ESO hi ha una part del currículum d’optativitat, cosa que comporta la barreja               
d’alumnat de diferents grups estables. En aquest cas caldrà mantenir la distància de             
seguretat i utilitzar la mascareta. 
 

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància:  
 

Matèries  Grups 
estables 

Docent Nombre d’hores 
setmanals  

Observacions 

Física i Química 4a Núria L 3 desdoblat 

Física i Química 4a Irene R 3 desdoblat 

Economia 4a Jordi T 3 desdoblat 

Economia 4a Anna S 3 desdoblat 

Llatí 4a Mireia G 3  

Música 4a Marc P 3 desdoblat 

Música 4a Éric G 3 desdoblat 

Visual i Plàstica (Revista Banews) 4a EVP 2 3  

Tecnologia 4b Victor G 3  

Informatica 4b Benet A   

Arts escèniques (BSM) 4b Mireia P 3 desdoblat 

Arts escèniques (BSM) 4b Siscu R 3 desdoblat 

Francès (ampliació) 4b Rocío D 3  

Informàtica  4b Victor G 3  

Tecnologia 4b Tec 2 3  

Emprenedoria 3b Anna S 3 desdoblat 

Emprenedoria 3b Jordi T 3 desdoblat 

Biologia i Geologia 4c Marc F 3 desdoblat 

Biologia i Geologia 4c Guillem G 3 desdoblat 

Tecnologia 4c Victor G 3  

Visual i Plàstica (Art, disseny i imatge) 4c EVP1 3  



 

Informàtica 4c Benet A 3  

Filosofia 4c Alba M 3  

 
 

C. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu 

 

L’acompanyament de l’alumnat amb necessitats educatives es concretaran amb l’ajuda          
de la coordinació dels diferents nivells, les psicopedagogues, el personal de suport i             
especialistes de dintre i de fora del centre a la primera CAD del curs. Es seguirà els                 
criteris establerts en el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el               
Departament de Salut. 
 
Relació NESE I NESEDSEDS 
 

CURS TOTAL NEE NESEDSEDS DOS TOTAL OBSERVACIONS 

1r 120 7 19 5 31  

2n 95+1 15 10 2 27  

3r 122+1+1 18 16 1 35  

4r 119+4 15 10 3 28  

Total 463 55 55 11 121  

 
L’alumnat NESE tindrà l’acompanyament de les psicopedagogues i a primer cicle la            
possibilitat d’entrada de dos docents a l’aula en les instrumentals. 
. 
Per l’alumnat NESEDSEDS la Generalitat ha dotat al centre amb l’import suficient per             
subvencionar les llicències digitals i els casos més greus del material concret de dibuix i               
música.  
 
La referent dels SS de l’Ajuntament es coordinarà amb les coordinacions per tal d’oferir              
i derivar als diferents serveis que a la ciutat s’ofereix, Estudi assistit, Troba’t ,UEC, UEC               
MAPA, Hospital de dia, Salut i Escola, .., així com als altres de fora de centre com a                  
EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC, CEEPDIR,  
 

Els Grups flexibles desapareixen i l’atenció es farà a l’aula, el primer trimestre a les               
tutories es treballarà la problemàtica que pugui sorgir de les mancances esdevingudes  
 
 

D. Organització de les entrades i sortides 
 



 
El marc horari pot estar modificat en 15’ per davant i darrere per tal de donar resposta a                  
les instruccions de fer entrades i sortides esglaonades.  
 

  Accès  Grups i aules 

      

 

1r ESO 

 
Porta principal. 
Escala principal 

 1r A: Aula 11 

    

   1r B: Aula 12 

     

  
Porta davant 
de la pista. 

Escala davant 
de l'ascensor 

 1r C: Aula 13 

    

   1r D: Aula 14 

    

   1r E: Aula 15 

      

 

2n ESO 

 

Porta davant 
de la pista. 

Escala davant 
de l'ascensor 

 2n A: Aula 23 

    

   2n B: Aula 24 

    

   2n C: Aula 25 

    

   2n D: Aula 26 

      

 

3r ESO 

 
Porta 

exterior d'aula 

 3r A: Aula 0 

    

   3rB: Aula 1 

     

  Porta principal  3r C: Aula Tecno1 

     

  Porta exterior d'aula  3r D: Aula 6 

     



 

  Porta principal  3r E: Aula 16 

      

 

4t ESO 

 

Porta principal. 
Escala principal 

 4t A: Aula 21 

    

   4t B: Aula 22 

    

   4t C: Aula 27 

    

   4t D: Aula 28 

    

   4t E: Aula 30 

 
 

  Accès  Grups i aules 

 

 

1r Batx 

 

Porta exterior d'aula 

 1r Batx C: Aula 7 

    

   1r Batx HT: Aula 8 

    

   1r Batx SE: Aula Biblio 

      

 

2n Batx 
 

Escala de fusta 
 2n Batx CT: Aula 17 

    

   2n Batx HS: Aula 18 

 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del               
centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del                
centre educatiu ha de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda                
de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 
El primer dia es farà les entrades esglaonades per tal de millorar l’organització i              
conscienciació de l’alumnat.  
  



 
 

E. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

L’esbarjo es modifica de dos espais a un de 30 minuts a les 11h, per tot l’alumnat,                 
seqúenciat en trams de 5 minuts. 
L’alumnat de Batxillerat surt fora del recinte per la porta principal.  
El recinte exterior s’organitza en 4 espais que es repartiran per nivells creant zones              
d’esbarjo  que aniran rotant en els diferents dies de la setmana. 
 
Model dilluns: DL 
 

Zona 1 primer: Volei 
Zona 2 segon: Arbres i sota escala fusta 
Zona 3 tercer: Pista  
Zona 4 quart: Zona biblioteca i entrada  
 

Donat que únicament disposem de 4 WC I per tal de desplaçar-se a la zona, l’alumnat                
haurà de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat amb l'alumnat que no és               
del seu grup estable. El professorat de guàrdia es col·locarà de forma estratègica per              
intentar controlar les zones.  

 
Cada dia de la setmana es canvia la zona d’esbarjo girant en el sentit de les 
agulles del rellotge. Els divendres seran rotatius també per setmanes.  

 
F. Relació amb la comunitat educativa 

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i             
sempre que el convoca la directora del centre o ho sol·licita almenys un terç dels seus                
membres. A més, se’n farà una reunió a principi de curs i una altra al final.                
Prioritàriament es realitzaran de forma telemàtica. 

Les reunions d’inici de curs també es realitzaran de forma telemàtica fins que no hi               
hagin noves instruccions del Departament de Salut. Pel que fa a les reunions             
individuals de les famílies i tutors/es també es realitzaran en forma telemàtica o             
mitjançant telèfon o correu electrònic.  

La comunicació amb les famílies es realitzaran des del centre mitjançant l’aplicatiu            
ENSE i ell/les tutors/es també es poden fer en una primària instància per l'aplicació,              
sense deixar de banda la comunicació telefònica o via correu electrònic.  

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En              
cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En              
funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

El nou referent TIC organitzarà una formació telemàtica dirigida a les famílies per             
millorar l’ús de les eines de comunicació, a primer especificament en el nou             



 
chromebook i a totes les famílies de les eines ENSE i TIC que l’alumnat fa servir al                 
centre.  

Amb les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables,             
mantenint la distància de seguretat i, si no és possible, utilitzant la mascareta. 

 

G. Pla de neteja  
 
L’escola disposarà d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les            
característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de            
prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions            
interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més                
durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de poder ser                
adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les            
classes.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat             
almenys diària. Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments            
i locals de concurrència humana. 
 
Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms             
de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules s’han de netejar i                  
desinfectar després de les activitats.  
 
Si disposem d’una dotació pressupostària extraordinària es disposarà d’un equip de           
neteja diari d’1h30 + 1h30 per a la desinfecció de laboratoris i aules d’informàtica que               
hagin de compartir ús per més d’un grup. 
 
Mesures en espais de desdoblaments 
 
Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb             
l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid19, es             
recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu                
grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·labori en les actuacions de             
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús               
en bones condicions. El pla de neteja haurà de desplegar també la gestió dels residus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Espai de secretaria i consergeria (atenció a l’alumnat) 
Les superfícies de major contacte, com el mobiliari on es duguin a terme els tràmits o 
proves, haurien de ser desinfectades diverses vegades al dia, idealment després de 
cada ús o tan sovint com sigui possible.  
 

Productes de neteja i desinfectants  

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit                  
domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de              
cada producte.  

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus 
de desinfectants, com poden ser:  

- Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 
voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 
parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies 
és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions 
s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una 
desinfecció eficaç.  

- Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 
69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96o amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol 
del 70,6 %)  

- Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 
3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.  

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a 
ús pel públic en general i ús ambiental.  

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, telèfons...) es poden utilitzar tovalloletes             
impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà                
garantir especialment la desinfecció del material sempre hi hagi un canvi de torn o de treballador i                 
com a mínim 1 vegada al dia.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

H. Extraescolars 
 

Les activitats extraescolars sempre dintre del Pla de l’esport a l'escola es faran sempre 
seguint les instruccions de seguretat.  
Es replanetjarà l’existència del Codebanus en funció de l’horari d’obertura del centre i 
de la disponibilitat d’espais. 
La Biblioteca no es podrà obrir a la tarda i l’intercanvi de llibres es farà mitjançant el 
professorat de l’àmbit lingüístic.  
 

I. Activitats complementàries i sortides  
 
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats              
complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el                 
transport, quan aquest sigui necessari. No enumerarem totes les sortides que es faran,             
només el criteri d’organització de les sortides, si s’escau. 
Es realitzaran sempre que sigui possible en grup o nivell estable i en els              
desplaçaments sempre s'intentarà utilitzar transport privat a fi de preservar la interacció            
entre d’altres persones alienes al centre. 
Els projectes Erasmus+ seguiran les directrius establertes pel SEPIE i el programa            
europeu específic, havent acordat amb els centres participants establir una prova PCR            
prèvia a les mobilitats i a les famílies acollidores si fos el cas. 
 

J. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern. 
 

Le reunions de la CAD I CP que tenen lloc en horari lectives realitzaran presencialment               
tot portant a terme les mesures de seguretat pertinents.  
D’altra banda les reunions d’equip docent tindran lloc telemàticament, així com el            
Claustre i Consell Escolar. 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA REUNIÓ  PERIODICITAT / TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació Presencial  Dos hores setmanals 

CAD Coordinació/planific
ació 

Presencial  1 hora mensual  

CP Coordinació Presencial 1 hora mensual 

Equip docent Coordinació  Videoconferència Una reunió setmanal 



 
 

K. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 
Es descriu el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclourà la ràpida                
coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. Caldrà           
concretar-ho, d’acord amb la descripció i la situació del centre i la seva relació amb               
l’equip d’atenció primària.  
 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  
 

1. S’ha de portar a un espai aïllat ( annex a la biblioteca) per la escala de 
fusta. 

2. Posar mascareta quirúrgica tant ell/a com la persona que es queda al seu 
càrrec. 

3. Contactar amb la família èr tal de que s’el enportint a casa.  
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucar a l061 
5. El centre ha de contactar amb els SSTT per informar del fet i a través 

d’ells amb el servei de Salut pública.  
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR 
per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 
domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 
Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 
estrets. 
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 
de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 
incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 
qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 
de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a 
través dels Serveis Territorials 
 
  



 
 
 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB        
LA COVID-19 
 

CASOS 
POTENCIALS  

ESPAI 
HABILITAT 

PER A 
L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 

CUSTODIARLO FINS 
QUE EL VINGUIN A 

BUSCAR  

PERSONA RESPONSABLE 
DE TRUCAR A LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 
SERVEIS 

TERRITORIALS 

ESO  Espai reunions 
biblioteca 

Docent del grup estable 
o docent que el té a 

l’aula en el moment de la 
detecció. 

Tutor/a o un membre de 
l’equip directiu 

Coordinadora 
pedagògica o un 

membre de 
l’equip directiu 

 

BATXILLERAT Departament 
Matemàtiques 

Docent del grup estable 
o docent que el té a 

l’aula en el moment de la 
detecció. 

Tutor/a o un membre de 
l’equip directiu 

Coordinadora 
pedagògica o un 

membre de 
l’equip directiu 

 

PROFESSORAT Departament 
Llengües 

estrangeres 

Membre de l’equip 
directiu 

 

Membre de l’equip directiu 
 

Coordinadora 
pedagògica o un 

membre de 
l’equip directiu 

 

 
 

 
SEGUIMENT DE CASOS 
 
 

ALUMNE/A CURS I 
GRUP 

DIA I HORA DE 
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 

SEGUIT I 
OBSERVACION S 
(incloure el nom de 
la persona que ha 
fet les actuacions i 
el nom del familiar 
que l’ha vingut a 

buscar) 

PERSONA DE SALUT 
AMB QUI ES MANTÉ 

EL CONTACTE I 
CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 

DEL CENTRE 
PELS 

CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 

salut i farà 
seguiment del 

cas 

      

      

      

      

 
 
 
 



 
 

 
L. Seguiment del pla 

 

El seguiment de l Pla es durà a terme per l’equip directiu amb col·laboració dels 
coordinadors/es de nivell. 
 
RESPONSABLES: Equip directiu 
POSSIBLES INDICADORS: Número d’incidències al centre per part de les famílies, 
professorat ,PAS  i alumnat 
PERIODICIDAD: Trimestral 
PROPOSTA DE MILLORA TRIMESTRALS: A la CAD, Claustre i Consell Escolar 
 
 

CONCRECIONS PER A L’ESO 
 

A. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
 
Mesures que es prendrien en cas de confinament d’un grup o nivell, o de tot el centre                 
en relació amb aquesta etapa educativa. Com es preveu el manteniment del contacte             
amb la família i quines activitats es preveu que puguin fer els alumnes en un marc de                 
confinament.  
Es mantindria l’organització efectuada durant el confinament tot ajustant les sessions i            
unificant plataformes entre professorat. 
 

B. Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 

De la mateixa forma les optatives passaran a ser de reforç o ampliació si s’escau a                
primer cicle i a mode de tasteig a tercer i amb normalitat a quart, per la qual cosa és                   
possible que hagin d’entrar 9 docents a un grup estable  
 
 

CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT 
 

Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 
En el moment que es realitza aquest pla no tenim les dades concretes en quant a 
alumnat i s’està elaborant els horaris i distribució, en el cas d’un grup massiu es podria 
plantejar un treball híbrid d'assistència per part de l’alumnat. 
 
Al quadre següent no podem establir el professorat temporal però mai serà per sobre 
de  
 



 
 
 

Grups Alumnat Docents PAE Espais 

Estable Temporal Estable Temporal Estable Temporal 

1r BC 35 5 4   7  

1r BT  18 5 4   8  

1r BH 12 5 4   Biblioteca  

1r BS 29 5 4   ?  

1r BE 15 5 5   ?  

2n BC 19 5 4   17  

2n BT 10 5 4   17  

2n BH 16 5 4   18  

2n BS 18 5 4   18  

 
 

A. Criteris d’organització dels grups. Matèries comunes o comunes d’opció. 
 
Al batxillerat no hi haurà canvis de currículum.  Els criteris també són els de grups 
estables, els segons de batxillerat serà C-T amb 24 alumnes i el H-S amb 31 alumnes 
 
 

BATXILLERAT BANÚS      

CURS 20-21 1rC 1rT 1rH 1rS 1r E 

Llengua Catalana i Literatura I 2 2 2 2 2 

LLengua Castellana i Literatura I 2 2 2 2 2 

Anglès I 3 3 3 3 3 

Filosofia 2 2 2 2 2 

Educació Física 2 2 2 2 2 

Ciències del món contemporani 2 2 2 2 2 

Tutoria 1 1 1 1 1 

 14 14 14 14 14 
 

MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ   

Matemàtiques I 4 4    

Matemàtiques aplicades a les CCSS I    4  

Llatí I   4   

HISTÒRIA I FONAMENTS DE LES ARTS     4 



 
 
Segons el número total d’alumnat es podran fer tres grups distribuïts en Científic 
Humanístic Social i el Tecnològic amb Escènic . Si és possible comunes molt 
nombroses es desdoblaran o en algún moment es farà organització híbrida. 
 
 

B. Matèries de modalitat. 
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT   

Física I 4 4 
  

 

Ciències de la Terra I 4 4  

Biologia I 4     

Tecnologia Industrial I  4    

Història del Món Contemporani   4 4  

Grec I   4   

Economia    4  

Economia de l'empresa I / Història del Món 
Contemporani    4  

Anàlisi Musical I     4 

Anatomia aplicada     4 

TOTAL 8 8 8 8 8 

 
 

C. Matèries específiques 
 

ESPECÍFIQUES       

Química I 4 4    

Dibuix Tècnic I 4 4    

Literatura Castellana   4 4  

Cos i veu     2 

Cultura audiovisual     2 

Francès I   2 2  

Psicologia   2 2  

TOTAL P 8 8 8 8 8 

TOTAL 30 30 30 30 30 
 
 
 

D. Model híbrid 



 
 
 

El model híbrid tindrà lloc si no podem garantir els grups estables, de forma que un                
subgrup d’alumnat tindrà un horari de dll, dc i dv en una setmana i dm i dj a la següent,                    
i l’altre subgrup a l'inrevés. Això no vol dir que no segueixin les sessions, si no que es                  
connectaran telemàticament. A tal efecte els espais es sotaran amb càmeres o            
dispositius per poder fer les classes online 
 
 

 
Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en           
cas de confinament parcial o tancament del centre 
 
 
En el cas d’un confinament parcial, el centre adaptar l’horari del professorat i             
l'alumnat afectat en funció de les necessitats dels grup. Sempre vetllant per            
una continuïtat educativa i un acompanyament emocional individualitzat 
 
Depenent de les característiques del tipus de confinament l’alumnat rotarà          
quinzenalment i es reduiria la presència a l’aula i la connexió virtual de             
l’alumnat a una hora setmanal per matèria dins del mateix horari. Sempre            
intentant equilibrar les hores de presència i connexió al dia. 

  

 

En tots els casos seria convenient que l’equip docent poses a disposició, a             
principi de curs, de tot el material didàctic a l’alumnat. Cada professor/a            
explicarà l’eina digital que utilitzi: Moodle/Classroom.  
Es farà una formació a les famílies sobre el funcionament dels Chromebook i             
les plataformes utilitzades al centre.  

  

 
En el cas de tancament del centre, Es tornarà a fer un horari similar al fet en                 
l’anterior confinament però insistint en la connexió obligatòria del professorat i           
alumnat de com a mínim una hora a la setmana per assignatura.  
 

  

   

 


